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HOOFDSTUKK 6 

ZeZe zullen weten wie ze voor zich hebben' 

Antonn had zeker geen last van heimwee naar de jaren vóór 1914-1918. 
Hett einde van de Eerste Wereldoorlog maakte juist een enorme energie 
inn hem los, misschien nog meer dan de oorlog zelf had gedaan. De op-
richtingg van het filiaal in België in januari 1919 was pas het begin. Zo 
snell  het kon stuurde hij zijn mensen erop uit: in februari vertrok G. 
Dammann als opvolger van de overleden topverkoper Bakker naar Zuid-
Amerika;; in mei ging D. van Eendenburg, die door de revolutie uit 
Petrogradd (het voormalige Sint-Petersburg) was verdreven, naar Stock-
holm;; in september reisde A. van Eyk naar Milaan om daar een verkoop-
kantoorr te vestigen.2 Hij begon te kopen: op 1 augustus verwierf hij een 
meerderheidd in de gloeilampenfabriek Ldmparas Eléctrkas 'Z' in Barce-
lona;; op 17 oktober nam hij een belang in het Britse concern Edison & 
Swan;; in november kocht hij driekwart van de aandelen van de Venlose 
concurrentt Pope en begon hij gesprekken met de leverancier van lamp-
voetenn The Vitrit e Works over een participatie.3 En hij maakte bouw-
plannen:: dat najaar viel ook het besluit tot nieuwe fabrieksuitbreidin-
genn en tot de bouw van de zevenhoekige en achtenveertig meter hoge 
'lichttoren'' bij het complex aan de Emmasingel - tot op de dag van van-
daagg een markant symbool in het silhouet van Eindhoven.4 

Dezee stappen - en nog een heleboel andere - markeerden de start 
vann een zeer snelle expansiegolf, die op een of andere manier wel paste 
inn die koortsachtige, zinderende en dynamische jaren twintig, die niet 
voorr niets bekend staan als 'roaring twenties'.5 Gerard hield Anton nu 
helemaall  niet meer bij, hij werd eerder een vertragende factor en ver-
dweenn in 1922 met pensioen. De jongere broer vond daarna nieuwe 
steunn in een team van jonge dertigers, hoog opgeleid, ambitieus, kei-
hardd werkend en totaal toegewijd. Met hen bouwde hij in het daarop-
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volgendee decennium, tot de beurskrach van 1929, het bedrijf uit van 
gloeilampenfabriekk tot multinationaal elektronicaconcern. Onderweg 
veranderdee veel van wat hij aanraakte in goud. En er vielen een paar 
slachtoffers. . 

Eerderr hadden vakbonden, lokale bestuurders, en bankiers al kennis-
gemaaktt met Antons soevereine stijl van onderhandelen en beslissen. In 
dee expansiegolf na de Eerste Wereldoorlog kregen ook leveranciers, 
concurrenten,, zakenpartners, hogere employees en zelfs vrienden er-
meee te maken. Het allereerste doelwit van zijn uitbreidingshonger was 
Thee Vitrit e Works, de al genoemde toeleverancier van lampvoetjes. De 
aanleidingg kwam van het Middelburgse bedrijf zelf. In september 1918, 
mett de geallieerden aan de winnende hand, maar nog voordat de oorlog 
daadwerkelijkk ten einde was, vroeg directeur C. Boudewijnse welke toe-
zeggingg Philips kon doen voor de afname in de naoorlogse jaren.6 Dat 
getuigdee van een vooruitziende blik. Tussen 1914 en 1918 had Vitrit e in 
dee geallieerde en neutrale delen van Europa praktisch in een monopo-
liepositiee verkeerd. Maar daar zou nu een einde aan komen, de Duitsers 
zoudenn op de markt terugkeren, terwijl ook een hervatting van Ameri-
kaansee importen te verwachten viel. Antons eerste reactie op de vraag 
vann Boudewijnse was: ik doe geen enkele toezegging. Maar toen deze 
aandrongg en hem erop wees dat hij belang had bij continuïteit in 
dee leveringen, greep hij de telefoon en kwamen een paar mondelinge 
meerjarenafsprakenn tot stand.7 Bij deze welwillende opstelling speelde 
ongetwijfeldd mee dat de twee firma's oude banden hadden. Al in 1892 
hadd Gerard een overeenkomst met de toen Britse eigenaar gesloten, op 
grondd waarvan zij een verkoper met elkaar deelden en Philips een ruime 
kortingg genoot. Na de overname van Vitrit e door Boudewijnse in 1893 
wass Philips de grootste klant gebleven.8 En blijkbaar had Antons actie 
mett minister Treub en het dreigende exportverbod aan het begin van de 
Eerstee Wereldoorlog de onderlinge verhoudingen niet blijvend bescha-
digd. . 

Tijdenss de telefoongesprekken over de meerjarenafspraken had An-
tonn de mogelijkheid geopperd van een participatie. Maar dat ging Bou-
dewijnsee te ver, en Anton liet het onderwerp rusten tot de oorlog daad-
werkelijkk ten einde was. Begin februari 1919 vroeg hij advies aan mr. 
Hermann van Walsem. Deze eenendertigjarige jurist uit Rotterdam zou 
opp 15 februari bij Philips in dienst treden als secretaris der directie. Nog 
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vóórr zijn komst legde Anton hem de kwestie voor. Van Walsem schreef 
terugg dat Vitrit e naar zijn mening eerst zekerheid wilde over Philips' af-
name,, om niet met lege handen te staan voor het geval daaropvolgende 
onderhandelingenn over een participatie zouden mislukken. Hij raadde 
Antonn aan de mondelinge afspraken schriftelijk te bevestigen en van 
eenn einddatum te voorzien. Op basis daarvan kon Philips intussen 
'desgewenst,, rustig het bouwen van een eigen fabriek bewerkstelligen'.9 

Datt Anton dit als alternatief voor een participatie overwoog, was niet 
vreemd:: Philips produceerde immers al zijn eigen glas, dus waarom niet 
ookk de lampvoetjes? 

Maarr eerst probeerde hij Boudewijnse alsnog tot een participatie te 
bewegen.. Wat volgde, was een spel waarin Van Walsem de druk opvoer-
de,, waarna Godfather Anton zelf Boudewijnse op vriendelijke toon tot 
onderhandelingenn verleidde, die vervolgens met een staaltje powerplay 
bijnaa liet springen, tot ten slotte de consigliere weer opdook om op het 
laatstee moment de deal te redden. Het begon in mei 1919 met een brief 
vann Van Walsem over de prijzen van Vitrite. De jonge directiesecretaris 
rekendee voor dat die tussen 33,3 en 542 procent boven die van andere le-
verancierss lagen, en schreef dreigend: 'Indien u binnenkort niet aan-
zienlijkk lagere prijzen kunt noteren, vrezen wij, dat wij genoodzaakt 
zullenn zijn, ons tot uw concurrenten te wenden en dat wij voor de toe-
komstt niet meer dergelijke omvangrijke zaken als tot heden met u zul-
lenn kunnen doen.'10 Vrijwel tegelijkertijd zond Philips een order naar de 
Amerikaansee producent van lampvoeten Providence Base Works, een 
dochterr van General Electric in de Verenigde Staten.11 

Dezee combinatie van niet mis te verstane signalen zette Boudewijnse 
aann tot aanzienlijke prijsverlagingen. Maar hij kon Van Walsem niet te-
vredenstellen,, en in november kwam het tot gesprekken met Anton zelf, 
diee opnieuw een participatie voorstelde en erbij zei dat hij vooral uit 
wass op een goede samenwerking en niet op de macht. Nu ging Boude-
wijnsee wel akkoord.12 Hij begreep ook wel dat het kapitaalkrachtige 
Philipss bij een tweede weigering zelf lamp voetjes zou gaan produceren, 
enn de kans is groot dat Van Walsem of Anton - met hun directe stijl -
hemm dat gewoon te verstaan heeft gegeven.13 De eerste plannen in de 
richtingg van eigen productie waren trouwens al gemaakt.14 

Hett spannendste deel van het spel moest nog komen. In totaal zou 
Philipss maximaal de helft van de achthonderd aandelen overnemen. 
Maarr die waren niet allemaal in handen van Boudewijnse. Na contact 
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mett de overige aandeelhouders berichtte de Vitrite-directeur in januari 
19200 dat bij een paar aandeelhouders nog oppositie bestond, maar dat 
hijj  382 aandelen kon leveren.15 In november had Anton gezegd ook met 
ietss minder dan de helft genoegen te nemen; in werkelijkheid wilde hij 
well  degelijk vijfti g procent - en zo mogelijk meer. Hij besloot dat dan 
maarr zelf te regelen. In februari besprak hij met Boudewijnse de details 
vann het contract tijdens bijeenkomsten in Eindhoven en Den Haag. Te-
gelijkertijdd schakelde hij een stroman in, die stap voor stap nog negen-
tienn aandelen wist op te kopen, zodat hij zeker was van een meerderheid 
vann de helft plus een. Toen Boudewijnse dit in de loop van maart ont-
dekte,, stuurde hij een woedende brief, waarin hij liet blijken dat hij An-
tonss truc doorhad, de naam van de stroman noemde en een ultimatum 
stelde:: Anton moest vóór donderdag 8 april laten weten of hij nog een 
overeenkomstt wilde op basis van de oorspronkelijke afspraken. Zo niet, 
dann beschouwde Boudewijnse de onderhandelingen als afgebroken.16 

Antonn hield zich nu buiten beeld. Vier dagen bleef het stil. Toen keer-
dee Van Walsem terug naar de voorgrond. Een dag voor het verstrijken 
vann het ultimatum telegrafeerde de jurist dat hij naar Middelburg zou 
komen.177 Tijdens die ontmoeting van de 8ste april wist hij Boudewijnse 
tee kalmeren én de buit binnen te halen. Philips zag af van een meerder-
heid,, maar het gevaar dat men zou blijven steken op een machteloze 
minderheid,, was ook geweken. Anton kreeg precies de vijfti g procent 
diee hij minimaal wenste; bovendien stond in het contract dat Philips bij 
dee levering van de lampvoetjes altijd voorrang zou krijgen.18 In de we-
kenn daarna bakkeleide men nog wat met Vitrit e over de vertegenwoor-
digingg van Philips in de raad van commissarissen. Anton wilde dat zijn 
voordrachtt bindend zou zijn, en kreeg ook hierin feitelijk zijn zin.19 

Antonn had een man als Van Walsem hard nodig. Tussen 1919 en 1929 
volgdee hij tegelijkertijd liefst vijf strategische routes. De eerste was de 
uitbreidingg van de eigen productie van grondstoffen, onderdelen en 
materialenn - ook wel aangeduid als Verticale integratie'. De Eerste We-
reldoorlogg had immers aangetoond dat men maar beter niet te afhan-
kelijkk kon zijn van toeleveranciers. Naast de fabrieken voor glas en ar-
gon,, en de deelname in Vitrite, begon Philips in 1919 ook een fabriek 
voorr verpakkingskarton, die tot groot geluk precies gereed was, toen de 
leverancierr in Helmond tot de grond afbrandde.20 Route twee, drie en 
vierr betroffen het opkopen van binnenlandse concurrenten, de ontwik-
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kelingg van eigen gloeilampenproductie in het buitenland, en de oprich-
tingg van buitenlandse verkoopvestigingen. De vijfde route ten slotte 
bestondd uit de ontwikkeling van een tweede poot onder het concern: de 
radio,, waarover later meer. 

All  met al lagen veel onderhandelingen en juridische werkzaam-
hedenn in het verschiet, en in het spel rond Vitrit e bleek dat de nieuwe 
jurist/directiesecretariss zijn baas meteen goed aanvulde en net als hij 
beschiktee over een koele onverschrokkenheid en het vermogen tot bluf-
fen.. Later vertelde Van Walsem - naar men zegt de eerste bedrijfsjurist 
vann Nederland - hoe zijn sollicitatie was verlopen. Hij was ontvangen 
doorr een staffunctionaris en had meteen zijn ongenoegen laten blijken: 
'Dee heer Philips had mij opgeroepen en ik wilde dus met hem spre-
ken...'211 Vervolgens ontving Anton hem toch en stelde hem drie vragen, 
tweee over civiele procedures, de derde over een belastingprocedure. 
'Mij nn antwoorden bleken goed te zijn; de heer Passtoors [een advocaat 
tee Eindhoven die Philips vaak inschakelde, MM ] had hem hetzelfde aan-
bevolenn en de drie zaken ook gewonnen.' Deze demonstratie van asser-
tiviteitt en vakbekwaamheid gaf de doorslag. Anton nam hem aan en 
gooidee hem dus ook meteen in het diepe, wat typerend was voor zijn 
veeleisendee houding ten opzichte van zijn staf. Van Walsem werd al snel 
eenn sleutelfiguur in zijn team van vertrouwelingen. 

Dee onderhandelingsmethode van de Directeur - zoals men toen 
mett hoofdletter schreef- en zijn secretaris rustte op een zelfvertrouwen 
datt grensde aan arrogantie. In voornoemd interview legde Van Walsem 
uitt wat hij als hun gezamenlijke basisregels zag: 'Onderhandelingspoli-
tiekk is een speciaal werk. Je moet daarbij in de eerste plaats mijns inziens 
uitgaann van het idee, dat wanneer je met een ander wilt samenwerken, 
jee het eigenlijk helemaal niet nodig hebt, je dus de meerdere bent en je 
dee andere partij een genoegen doet, wanneer hij met ons zou mogen 
samenwerken.... Je moet nooit denken dat je de zwakste bent en dat je 
daaromm maar moet toegeven.'22 En als de onderhandelingen over geld 
gaan:: 'Denk zelfs niet aan een ander bedrag dan het laagste dat je kunt 
betalen,, want als je dat doet, heb je toch kans, dat de ander dat voelt.' 
Vann Walsem en Anton hadden de gewoonte 'zelf het ontwerpcontract 
opp te maken en het niet te laten opmaken door de tegenpartij'. Ze ge-
bruiktenn ook een omgekeerde salamitactiek, waarin ze op een heleboel 
kleinee onderdelen toegaven: 'Dan sta je des te sterker om een belangrijk 
puntt zelf binnen te halen.' 
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Onderhandelenn vanuit onafhankelijkheid betekent dat men een alter-
natieff  voor ogen moet hebben. Dat had Anton in het geval Vitrite. Hij 
hadd het ook toen hij een paar weken na afronding van die deal weer eens 
contactt opnam met Peter Cochius van de Glasfabriek 'Leerdam'. Nadat 
inn 1915 een poging een joint venture aan te gaan was mislukt, had Philips 
zelff  twee eigenn glasfabrieken gebouwd, waarin vierhonderdvijftig werk-
nemerss inmiddels op jaarbasis ruim vierentwintig miljoen glasballons 
produceerdenn en meer dan tweehonderdzeventig ton buis- en staafglas 
voorr de inwendige onderdelen van de gloeilamp.23 Van 'Leerdam' kocht 
menn daarnaast zo'n drie miljoen ballons in. De eigen behoefte en de le-
veringenn aan derden groeiden echter zo hard dat Anton opnieuw voor 
dee keuze stond uit te breiden of meer in te kopen. Met zijn oude school-
kameraadd Cochius onderhield hij ook vriendschappelijke contacten. 
Vermoedelijkk speelde hij daarom geen een-tweetje met Van Walsem, 
maarr hield hij de daaropvolgende gesprekken en correspondentie in ei-
genn hand. Een spelletje werd het wel. 

Hett begon op zaterdag 8 mei 1920 met een telefoontje. Anton vroeg 
Cochiuss hoe snel hij de leveranties kon opvoeren van tienduizend naar 
veertig-- tot vijftigduizend glasballons per dag (wat zou neerkomen op 
twaalff  tot vijftien miljoen per jaar). Cochius dacht even na en antwoord-
dee dat hij op korte termijn een verdubbeling kon bieden. Voor een nog 
groteree productie was een gezamenlijke nieuwe fabriek nodig en hij 
vroegg Anton 'te beginnen met het aangaan van een belangengemeen-
schap,, als eerste stap'.24 Anton ging wel in op de verdubbeling, maar niet 
opp het idee van een joint venture. Medio juni kwam Cochius met zijn 
vrouww op bezoek in Eindhoven en sprak hij ook met Gerard. Die was 
nooitt erg enthousiast geweest over Philips' eigen glasproductie en steun-
dee nu Cochius' idee van een nieuwe fabriek te Leerdam, waarin Philips -
naarr het voorbeeld Vitrit e - voor de helft zou participeren in ruil voor 
gegarandeerdee levering.25 

Eenn paar dagen later deed Anton het voorstel een fifty-fifty  vennoot-
schapp op te richten, en vroeg hij Cochius en passant de productie voor 
Philipss alvast verder te verhogen van twintig- naar dertigduizend per 
dag.266 Toen Cochius antwoordde wegens leveringen naar Engeland niet 
verderr te kunnen gaan dan vierentwintigduizend, schreef Anton geïr-
riteerd:: 'Zoals wij reeds mondeling besproken hebben, zijn de kleine af-
nemerss van jou toch absoluut bijzaak... Voor de toekomst is het dan 
voorr jou toch ook slechts aangenaam, dat wij de grootste positie op de 
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gloeilampenmarktt in Europa kunnen innemen, waarbij jij ons behulp-
zaamm kunt zijn door spoedigst het kwantum zoveel mogelijk op te voe-
ren.'27 7 

Inn juli meldde Cochius dat zijn raad van commissarissen instemde 
mett een joint venture. Anton reageerde daar niet op, stuurde slechts een 
telegramm met klachten over te hoge breukpercentages in de recente leve-
ringen,, en ging op vakantie.28 Pas eind september liet hij Cochius weten 
datt Gerard in de Verenigde Staten was om zich te oriënteren op glas-
blaasmachiness en dat hij mede vanwege deze technologische vernieu-
wingg 'huiverig [was] enige combinatie te beginnen'.29 Een week later 
schreeff  hij dat hij de extra productie niet meer nodig had, aangezien 
Philipss de eigen werkwijze verbeterd had en 'wij binnen enkele dagen 
zelff  heel wat meer ballons gaan maken'.30 Cochius voelde uiteraard nat-
tigheid,, maar kon zijn medestander Gerard niet inschakelen en drong 
beginn oktober aan op verdere besprekingen. 'Afleggen', noteerde Anton 
mett potlood op de betreffende brief, ter instructie van het secretariaat.31 

Weerr hoorde Cochius twee maanden lang niets. Uiteindelijk kwam 
dee aap op 1 december uit de mouw, en liet Anton hem weten dat hij de 
GlasfabrikGlasfabrik Weiswasser had gekocht - 'de prijs van een dergelijke fabriek 
mett twee ovens is wel bijzonder laag, vergeleken met een event [uele] 
nieuwbouww hier in Holland...' en hoopte met de aankoop te profiteren 
vann de lage lonen in Duitsland, 'waartegen wij met z'n allen... voorlopig 
althanss niet zullen kunnen concurreren'.32 

Voorr Cochius was dit een hard gelag. Precies in deze maanden sloeg 
eenn wereldwijde recessie toe, en belandde zijn bedrijf door prijsdalin-
genn — en mede door enkele bedrijfsongevallen - in zware verliezen.33 

Intussenn werd juist het bevriende Philips na de aankoop van de Duitse 
glasfabriekk zijn grootste concurrent in de verkoop van glasballons. In 
aprill  1921 schreef hij Anton: 'Instede van samenwerking gaf je dus de 
voorkeurr aan concurrentie en verkoop je nu - zéér tot mijn schade -
aann onze afnemers in Holland, terwijl je nu ook begonnen bent je pro-
ductt in Engeland te verkopen.'34 De Duitse fabriek maakte ook nog 
huishoudglass - wat voor 'Leerdam' een kernactiviteit was - en hij had 
zojuistt vernomen dat Philips in Nederland zelfs jampotten te koop aan-
bood.. 'Dit klinkt bijna ongelooflijk en daarom kom ik je vragen, of het 
waarr is. Maar in het algemeen moet mij toch van het hart, dat het mij 
buitengewoonn bitter stemt, dat er - na al de medewerking en vriend-
schappelijkee samenwerking, die ik heb willen betonen en inderdaad 
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ookk betoond heb - van jouw kant ieder ogenblik daden komen, zoals 
menn die alléén verwacht van een dodelijk concurrent.' 

Antonn reageerde uitvoerig maar op besliste toon. Hij legde nog eens 
uitt dat de bouw van een nieuwe fabriek samen met 'Leerdam' vanwege 
'dee toen zeer hoge materiaalprijzen' niet verstandig zou zijn geweest.35 

Bovendien:: 'Door verwerving van de Duitse fabriek... was de zaak in een 
anderr stadium gekomen...' Om Cochius tegemoet te komen, had hij de 
verkoopp van jampotten meteen laten staken. En om het leed te verzach-
ten,, mocht 'Leerdam' meeprofiteren van de lage Duitse lonen. Hij bood 
eenn deel van de productie van de Glasfabrik Weiswasser aan, die Cochi-
uss dan in Nederland kon verkopen. Dat Philips 'Leerdam' was gaan be-
concurreren,, lag aan de slechte economische situatie, schreef hij. In zijn 
eigenn glasfabrieken had hij al twee ovens moeten stilleggen en nog altijd 
produceerdenn die te veel, zodat hij 'wel naar andere afzetgebieden [had] 
moetenn omzien, niet uit plezier om jou concurrentie te maken, maar 
wegenss eigen lijfsbehoud'. En hij sloot af met een opmerking die duide-
lij kk maakte waar hij zijn prioriteit legde: 'Alles wat ik heb gedaan, heb ik 
allerminstt gedaan om jou een hak te zetten of onaangenaam te zijn, 
maarr het is een samenloop van omstandigheden door de tegenwoordi-
gee wereldconsternatie, waarbij ik als directeur van onze vennootschap 
tochh in de eerste plaats onze eigen belangen moet waarnemen.' 

Dee term 'lijfsbehoud' was wat overdreven, maar het was inderdaad 
waarr dat Philips door de recessie vanaf december 1920 kampte met sterk 
verslechterdee omzetten. Toen Anton dit begin 1921 aan zijn commis-
sarissenn meldde, vroeg een van hen op kritische toon: 'Heeft men niet 
teveell  gebouwd? En zijn de diverse bijbedrijven wel raadzaam? In tijden 
vann slapte leveren deze grote verliezen op.'36 Anton reageerde dat de 
bijbedrijvenn - de glasfabrieken, de kartonfabriek en dergelijke - 'in elk 
gevall  niet uitgebreid worden'. Wat Cochius betreft: Anton en hij hiel-
denn na deze gebeurtenissen persoonlijk én zakelijk contact, maar ook 
laterr leverden hun stijlverschillen regelmatig problemen en boze brie-
venn op. 

Wee keren terug naar 1919. Bijna tussen neus en lippen door nam 
Antonn dat jaar twee kleinere binnenlandse gloeilampenfabrieken over 
(routee twee): Volt in Tilburg en Pope in Venlo.37 Lamparas Eléctricas 'Z' 
inn Barcelona werd de eerste buitenlandse productievestiging (route 
drie).. Antons verkoopagent te Madrid kwam met een ongunstige analy-
see van de marktpositie en het verkoopbeleid van het bedrijf, maar in 
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augustuss nam Anton toch een meerderheidsbelang, vermoedelijk om 
dee concurrentie voor te zijn.38 

Pogingenn voet aan de grond te krijgen in Engeland, verliepen min-
derr soepel. Daar hadden de vier belangrijkste fabrikanten zich aaneen-
geslotenn in de Tungsten Ring.39 Dit kartel had de concurrentie uit het 
Europesee vasteland aardig buiten de deur gehouden, maar was intussen 
technologischh achterop geraakt. In de lente van het boom-jaar 1919 
kamptee de groep met een tekort aan productiecapaciteit en gaf ze Phi-
lipss een order van 1,25 miljoen 'halfwatt'-lampen. Anton maakte van de 
gelegenheidd gebruik om eens met drie van de vier leden door te praten 
overr technische bijstand en gezamenlijke fabrieken. Hij kwam alleen 
verderr met de Edison & Swan Electric Company. In oktober 1919 spra-
kenn ze af een joint venture te beginnen en een fabriek van Ediswan in te 
richtenn met machines en knowhow van Philips.40 De Britten brachten 
hunn gloeilampenproductie in, Philips nam een belang van tien procent 
inn Ediswan, en Gerard en Anton traden er toe tot de board of directors. 
Eenn maand na de overeenkomst arriveerden de eerste machines en ge-
reedschappenn uit Eindhoven. Maar toen bedrijfsleider Piet Staal een 
paarr keer de Noordzee overstak, stemden zijn rapporten niet optimis-
tisch.. Om te beginnen stelden de Britten de machines verkeerd op. En 
datt was niet het enige probleem, schreef Staal in april 1920 hoofdschud-
dend:: 'Het is van groot belang om naast up-to-date machines ook een 
perfectee organisatie te hebben.'41 Uit zijn uitvoerige advies viel op te 
makenn wat daar zoal aan schortte: de werkdiscipline was zwak; de arbei-
derss hadden de gewoonte in de werkplaatsen te eten en thee te drinken, 
enn vervolgens met onzuivere handen aan de lampen te werken, wat leid-
dee tot slechtere kwaliteit; en de arbeidsomstandigheden waren abomi-
nabel,, met te weinig onderlinge ruimte en te weinig ventilatie. 

Gedurendee de rest van het jaar viel weinig verbetering te bespeuren 
enn zat er evenmin schot in de oprichting van de joint venture. De irrita-
tiee in de briefwisseling tussen Anton en topman C. J. Ford van Ediswan 
namm steeds meer toe. Een ontmoeting te Londen op 15 oktober 1920 
mochtt niet baten. Een paar weken later klaagde Ford dat Philips' advo-
caatt in Engeland een jaar na de overeenkomst blijkbaar nog steeds niet 
dee nodige instructies had ontvangen voor de afronding van de contrac-
ten.422 Anton antwoordde met een bitse brief vol kritiek. Zijn grootste 
grieff  was dat Ford de aandeelhouders een dividend wilde betalen, ter-
wij ll  Ediswan slecht liep. Dat was 'geld weggooien, wat u zich niet kunt 
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veroorloven'.433 De enige manier om Ediswan gezond te maken was 'de 
dividendenn in uw bedrijf te houden en... die activiteiten weg te snijden, 
diee niet winstgevend draaien...'Terwijl hij dit schreef, was hij al bezig via 
dee Londense beurs een deel van Philips' belang weer te verkopen, mis-
schienn om zijn wantrouwen te benadrukken maar mogelijk ook omdat 
dee eerste tekenen van de internationale recessie zichtbaar werden. In 
decemberr 1920, na een rapportage van Van Walsem en zijn interne ac-
countantt S. Wolf, vervolgde hij zijn kritiek: 'Uw gasfabriek lijk t niet in 
eenn goede economische conditie te zijn en de glasfabriek voldoet even-
minn aan de eisen. We stellen voor deze twee buiten [de joint venture] te 
laten.'444 In januari 1921 kreeg hij de jaarcijfers van de Britten en liet hij 
Fordd onverbloemd weten: 'Het spijt mij zeer te zien dat mijn angst be-
waarheidd is. U zult zich herinneren dat ik u err herhaaldelijk op heb ge-
wezenn dat uw bedrijf naar mijn mening zeer slecht geleid [seriously mis-
managed,managed, MM] wordt...'45 

Dee recessie was inmiddels een feit, Philips' commissarissen uitten de 
wenss de expansie af te remmen, en de contacten met Ediswan lagen een 
paarr maanden stil. In mei volgde de slotronde. Edison & Swan had taxa-
tiess laten maken van haar gloeilampenfabriek, die zou opgaan in de 
jointt venture. Accountant Wolf en bedrijfsleider Staal mochten ze ko-
menn bekijken maar toen ze zich eind mei bij Ediswan vervoegden, kre-
genn ze ook na lang aandringen geen nadere details. Hun bezoek aan de 
taxateurr daarentegen leverde wel nuttige informatie op. Die verklaarde 
datt de verouderde machines van Ediswan in de taxaties waren opgeno-
menn tegen hun operationele waarde, terwijl veel ervan voor de joint 
venturee niet bruikbaar waren en in feite als schroot moesten worden be-
schouwd.. Toen Anton dat hoorde, hakte hij de knoop door en schreef 
hijj  woedend: 'U zult begrijpen dat wij in geen geval kunnen toestaan dat 
uu ons zo behandelt. Bijgevolg zijn uw taxaties voor ons van geen waar-
de.... Wij wensen nu niet verder te gaan met de vorming van de nieuwe 
onderneming...'466 Op 9 juni traden hij en Gerard uit de board of direc-
tors. . 

Helaass had hij in dit geval geen alternatief voorhanden. Kort na ont-
vangstt van de rampzalige jaarcijfers van Ediswan was hij gesprekken 
overr samenwerking begonnen met een ander lid van de Tungsten Ring, 
tee weten Siemens Brothers, een voormalige dochter van de Duitse Sie-
menss die later in Britse handen was overgegaan. Maar ook die waren in-
tussenn vastgelopen. De directie van Siemens Bros. wilde een derde be-
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drijff  bij een joint venture met Philips betrekken en elk der partijen een 
gelijkk aandeel geven.47 Anton hield vast aan een belang van vijfti g pro-
centt voor Philips en elk vijfentwintig voor de twee anderen, en schreef 
gepikeerd:: 'Hierbij moet u wel in overweging nemen, dat ons concern 
zichh uitsluitend toelegt op de gloeilampenfabricatie en daarin een zeer 
vooraanstaandee positie op de wereldmarkt inneemt, welke positie wij 
onss juist door die specialisatie hebben kunnen veroveren, terwijl daar-
entegenn uw concern slechts voor een betrekkelijk gedeelte in de lam-
penfabricatiee is geïnteresseerd.'48 De daaropvolgende paar jaar bleven 
zijnn pogingen in Engeland een samenwerkingsverband te smeden, via 
enkelee kleinere gloeilampenfabrieken en nogmaals met Edison & Swan 
inn 1922, mislukken. De verhoudingen met de Britse gloeilampenindu-
striee verbeterden pas toen in 1924 het wereldwijde Phoebus-kartel ont-
stond.. Vaste voet op Britse bodem kreeg hij pas met de komst van de 
radioo - maar dat is onderwerp van een ander hoofdstuk. 

Dee grote vragen zijn (a) waaróm hij elke keer bot ving en (b) waarom 
hijj  desondanks gedurende de jaren 1919-1924 zijn pogingen Engeland te 
veroverenn niet staakte. Speelden botsende ego's de hoofdrol? Uit zijn 
brievenn aan C. J. Ford van Ediswan blijkt een heilig geloof in de techni-
sche,, organisatorische en zakelijke superioriteit van Philips, én de nei-
gingg daar onverbloemd uiting aan te geven. Aangezien de meeste Britten 
traditioneell  sterk overtuigd zijn van hun eigen superioriteit, zullen zij 
moeitee hebben gehad met de arrogante en niet erg diplomatieke foreig-
nerner Anton Philips. Van zijn kant voelde Anton zich in contacten als die 
mett Siemens Bros. mogelijk niet voldoende serieus genomen.49 In Ne-
derlandd was hij inmiddels de tycoon, de Godfather, wiens aanbiedingen 
menn niet kon weigeren. Bij de grote concurrenten/collega's in de Ver-
enigdee Staten en Duitsland ontmoette hij respect. Misschien kon hij 
niett goed verkroppen dat men in Engeland anders tegen hem aankeek, 
enn werd zijn hardnekkigheid ingegeven door een behoefte aan erken-
ning. . 

Naa de opening van het filiaal in België zocht Anton verdere uitbreiding 
vann het aantal eigen verkoopkantoren (route vier) eerst in zuidelijke 
richting.. In 1920 begon hij in Frankrijk opnieuw een vennootschap La 
LampeLampe Philips, ditmaal niet samen met een verkoopagent maar in eigen 
beheer.500 In Spanje koos hij wel voor hervatting van de samenwerking 
mett zijn oude verkoopagent (van Duitse afkomst) Adolf Hielscher. De-
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zee had zijn importeursrechten na afloop van de Eerste Wereldoorlog te-
ruggekregenn en werd nu partner in een nieuwe joint venture. Antons 
eigenn medewerker Willem Stoon, die het importeurschap tijdens de 
oorlogg had waargenomen, moest een bijrol accepteren.51 

Dee keuze voor een lokale partner boven een eigen man speelde ook 
inn Italië, en eveneens met pijnlijke gevolgen voor de betrokken mede-
werker.. In dit geval kwam een vestiging aan de orde, toen de Italiaanse 
overheidd meteen na de oorlog maatregelen nam om de nationale indu-
striee te beschermen - een protectionistische tendens die de jaren daar-
naa in veel Europese landen gemeengoed zou worden. Door invoering 
vann een vergunningstelsel kwamen de importen van gloeilampen in 
Italiëë in 1918 praktisch stil te liggen. Ze werden in 1919 hervat, maar de 
kwestiee gaf Anton de overtuiging dat Philips hier dringend een eigen 
vertegenwoordigerr nodig had. Per 1 oktober 1919 vestigde zich daarom 
zijnn medewerker A. van Eyk in Milaan als concessionary esclusivo della 
LampadeLampade Philips. De zaken gingen echter niet van een leien dakje en na 
driekwartt jaar begon Anton te klagen over de zwakke verkoopresulta-
ten.. Volgens Van Eyk werden die veroorzaakt door een breed scala van 
problemenn zoals slecht personeel, stakingen en trage inklaring. Boven-
dienn kreeg hij onvoldoende voet aan de grond bij de Italiaanse groot-
handelarenn en weigerde de overheid hem te beschouwen als officieel 
vertegenwoordigerr van de NV Philips. De oplossing lag in een joint ven-
turee met de Milanese verkoopagent Mario Muggia, meende hij.52 Maar 
Antonn aarzelde. Hij was onvoldoende overtuigd van Van Eyks kwalitei-
tenn en vond dat die Philips' belangen had verwaarloosd.53 Ook Muggia 
bleekk terughoudend. Italië was in die tijd het toneel van arbeidsonrust, 
bedrijfsbezettingenn en botsingen tussen de communisten en de in 1919 
opgerichtee fascistische knokploegen van Benito Mussolini.54 In die om-
standighedenn wilde hij niet de aandacht op zich vestigen met nieuwe 
activiteitenn en ging hij liever onopvallend door als firmant van de be-
staandee handelsonderneming Jules Israel & Co.55 

Hett daaropvolgende halfjaar gebeurde er niets, maar in de loop van 
19211 gaf Anton Van Eyk opdracht drie verkopers in dienst te nemen voor 
hett bezoeken van de detailhandel. Van Eyk waarschuwde dat de groot-
handell  hiertegen in opstand zou komen.56 Dat zal ook wel zijn gebeurd, 
wantt enkele maanden later moest hij zijn activiteiten weer beperken tot 
dee groothandel en gaf Anton de firma van Muggia het exclusieve recht 
dee detailhandel te bevoorraden.57 Dit gezwalk kan het gevolg van onze-
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kerheidd zijn geweest, het kan ook dat Anton wilde uitproberen welk 
aanpakk de beste was. Mogelijk wilde hij afwachten hoe het economische 
enn politieke klimaat zich zou ontwikkelen. Tijdens het recessiejaar 1921 
wonn de beweging van Mussolini snel aan kracht en werd zij een officiële 
politiekee groepering - de Nationaal Fascistische Partij - met een sterk 
nationalistischh en conservatief karakter. Italië stevende steeds duide-
lijkerr af op een ernstige politieke crisis. Al met al geen ideale omstandig-
hedenn voor ingrijpende besluiten. 

Muggiaa deed het 't best, overduidelijk. Terwijl Van Eyk in de verlie-
zenn belandde, klom het aandeel van zijn firma Jules Israel & Co. in de 
verkoopp van Philips-lampen in Italië naar zestig a zeventig procent. In 
junii  1922 verlengde Anton het contract met Muggia met een jaar en 
brachtt hij de oprichting van een joint venture opnieuw ter sprake.58 In-
tussenn kreeg Van Eyk weer kritiek van hem: 'Zoeven kreeg ik een rap-
port.... dat de verkoop van de autolampjes buitengewoon gering is in 
Italië,, terwijl het ons bekend is dat de fabriek in Nijmegen [de 'Gloei-
lampenfabriekk Nijmegen', later 'Splendor' geheten, MM ] flinke kwanti-
teitenn afzet. U begrijpt, dat wij dit niet kunnen laten lopen en moet u er 
absoluutt werk van maken ook de autolampen zo hard mogelijk te pous-
seren,, te meer waar onze kwaliteit de andere absoluut slaat.'59 Maar ver-
moedelijkk had hij zijn beslissing al genomen. Dezelfde dag stuurde hij 
eenn briefje aan Muggia, met het verzoek in de loop van augustus eens te 
komenn praten.60 

Zoo ontrolden zich in Italië tegelijkertijd een groot historisch drama 
enn een klein Philips-drama. Die zomer bereikte de politieke chaos in dat 
landd een hoogtepunt, er ontstond een kabinetscrisis, de socialisten rie-
penn een staking uit, de fascisten eisten een hoofdrol in het herstel van de 
orde.. Terwijl Mussolini zijn Mars op Rome voorbereidde, stuurde An-
tonn in september de directeur van Philips België, J. Vink, naar Milaan 
omm 'te zien, wat wij moeten doen om ons Geschaft wat meer te pousse-
renn en welke maatregelen wij eventueel te nemen hebben om met of 
zonderr [de firma] Israel tot enig besluit te komen'.61 Na diens aankomst 
kreegg Van Eyk meteen een onaangenaam gevoel. Vinks optreden wees 
eropp 'dat zijn verblijf niet van tijdelijke aard zal zijn', schreef hij Anton, 
duss wat was de werkelijke bedoeling?62 Anton beantwoordde deze vraag 
eindd september met een uitvoerige brief, waarin hij Van Eyk wees op 
zijnn verliezen en op het overwicht van de firma Israel in Philips' Itali-
aansee verkopen, en waarin hij hem onder curatele stelde: 'Vandaar dat 
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ikk de heer Vink verzocht de organisatie geheel te herzien en zó te willen 
blijvenn leiden, dat wij zelf weer een eerste positie in de Italiaanse markt 
innemen.'63 3 

Intussenn marcheerden de fascisten naar Rome, waar Mussolini van 
koningg Victor Emanuel de macht eiste en die op zaterdag 30 september 
19222 ook kreeg. Op het verkoopkantoor te Milaan weigerde Van Eyk de 
machtt uit handen te geven. Op 4 oktober schreef hij Anton dat hij het 
voorall  als zijn eigen verdienste beschouwde dat de Philips-lamp in Italië' 
'absoluutt de overhand heeft'.64 Dat Jules Israel & Co. zo'n groot deel van 
dee verkopen voor haar rekening nam, kwam doordat 'genoemde firma 
doorr u begunstigd werd'. Alles bijeen 'kan ik met een gerust geweten 
verklarenn steeds alles gedaan te hebben om de belangen te behartigen 
diee ik vertegenwoordig, hetgeen trouwens door u zelf meermalen er-
kendd werd'. En: 'Ik kan absoluut niet toestaan, dat de heer Vink hier de 
leidingg komt nemen, alles over het hoofd ziende wat door mij gedaan 
werdd en mij blootstellende aan commentaren en beledigingen, niet al-
leenn ten opzichte van het personeel maar van allen die mij in Italië ken-
nen.' ' 

Antonn antwoordde niet meer. Hij was op weg naar Rusland, in een 
pogingg zaken te doen met het regime van Lenin, waarover in een later 
hoofdstukk meer, en liet de executie over aan Vink. Toen die zich op-
nieuww in Milaan meldde, trof hij een woedende Van Eyk, die hem toe-
voegdee dat hij niets met diens firma te maken had, en de volgende dag 
niett kwam opdagen voor een afspraak in zijn hotel. Stuur Van Walsem 
maar,, schreef Vink aan het secretariaat te Eindhoven, want hier zullen 
well  maatregelen moeten worden genomen.65 Dat viel mee, want het 
slachtofferr bereidde zelf al een ontslagovereenkomst voor. Met ingang 
vann 13 oktober 1922 vertrok hij met een schadevergoeding van vijfen-
twintigduizendd gulden.66 De ironie wilde dat zijn oorspronkelijke idee 
-- een joint venture met Muggia/Israel - uiteindelijk in mei 1923 toch 
gerealiseerdd werd.67 

Philipss Italiana was de vierde verkoopmaatschappij; dat jaar ontston-
denn ook verkoopdochters in Zweden, China en Zwitserland; het jaar 
daaropp in Finland, Tsjecho-Slowakije en Brazilië; en nog weer een jaar 
laterr in Groot-Brittannië, Denemarken en Oostenrijk.68 Deze eerste er-
varingenn waren een belangrijke leerschool. Net als in Frankrijk was het 
inn sommige landen beter geen filiaal te beginnen maar een lokale ven-
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nootschap,, zodat de fiscus geen aanslagen kon opleggen aan de moe-
dermaatschappij.. Net als in Italië' bleek het ook in andere landen met 
sterkee agentschappen verstandig deze bij de eigen verkoopmaatschappij 
tee betrekken c.q. betrokken te houden. Dat merkte G. Damman, die in 
19199 naar Zuid-Amerika reisde als opvolger van de overleden topver-
koperr Bakker. Hij had een moeilijke start, doordat aan boord van zijn 
schipp de Spaanse griep uitbrak, acht doden vielen, en de passagiers in 
Buenoss Aires in quarantaine moesten. Daarna bleek het geen sinecure 
hett uitvoerige netwerk van agentschappen in Zuid-Amerika onder 
eigenn beheer te brengen, omdat die er niets voor voelden hun vrijheid 
tee verliezen. Het duurde een volledig decennium tot de vertegenwoor-
digingenn in Argentinië, Uruguay en Chili waren omgezet in verkoop-
maatschappijenn en konden worden gebundeld in de Philips South Ame-
ricanrican Export Company (Philips Saeco).69 

Tott nu toe zijn in dit hoofdstuk vier van de genoemde vijf strategische 
routess aan de orde geweest, en daarbinnen alleen gebeurtenissen in de 
eerstee jaren na de Eerste Wereldoorlog, van eind 1918 tot begin 1923. 
Zelfss met dit nog incomplete beeld, waarin bijvoorbeeld de eerste acti-
viteitenn op het gebied van radio nog ontbreken, valt in te zien dat de 
commissarissenn soms moeite hadden met Antons snelheid. President-
commissariss De Marez Oyens zei tijdens een vergadering in juni 1920 
datdat de directie volgens hem 'lak aan de commissarissen' had: 'Er wordt 
veell  besloten waarvan de commissarissen ternauwernood kennis krij -
gen/700 Hij kreeg bijval van Geert van Mesdag, en opmerkelijk genoeg 
vann Gerard Philips, die zei dat ook hij als mededirecteur 'wel eens ten 
onrechtee voorbijgegaan' werd. Anton antwoordde dat er nu een keer 
veell  zaken van groot belang waren, 'waarin onmiddellijk gedecideerd 
moett worden' en beloofde zoveel mogelijk met de klachten rekening te 
houden.. Maar intussen ging hij gewoon in hetzelfde tempo door. 

Dee daaropvolgende vergadering, in februari 1921, kwam Van Mesdag 
mett zijn klacht over de snelle uitbreiding van de 'bijbedrijven'.71 In juni 
19211 was het weer Gerard die, tegen de achtergrond van de slechte eco-
nomie,, tot voorzichtigheid maande. Zijn kritiek richtte zich met name 
tegenn Antons plan om samen met de Duitse Osram-groep voor vier-
honderdduizendd gulden de gloeilampenfabriek van de Amerikaanse 
firmaa Westinghouse in Wenen en het filiaal daarvan in Zwitserland over 
tee nemen. Gerard zei 'dat het succes van combinaties in de laatste tijd 
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niett groot was, dat we voorzichtig moeten zijn, de fabriek ligt in een 
kleinn land en we hangen af van inkomende [invoerrechten, MM ] en uit-
voerrechten'.722 Anton had echter zijn secretaris Van Walsem meegeno-
menn en de chef van de commerciële afdeling J.H. Gaarenstroom, en hij 
liett hen zeggen dat Philips de fabrieken om strategische redenen moest 
kopenn 'omdat anders de Duitsers alleen daartoe overgaan'. Tegen dit ar-
gumentt had Gerard noch de raad van commissarissen verweer, en de 
aankoopp ging door, overigens zonder ooit geld op te leveren.73 

Err waren ook wel redenen om haast te maken. De Eerste Wereldoor-
logg had op de gloeilampenmarkt in Europa een machtsvacuüm achter-
gelaten.. De Patentgemeinschaft stelde weinig meer voor, door de oorlog 
warenn de drie Berlijnse firma's in een reeks geallieerde landen behalve 
fabriekenn ook hun octrooirechten kwijtgeraakt. Aan de vooravond van 
dee Eerste Wereldoorlog was Philips aanzienlijk kleiner geweest; nu had 
hett Eindhovense bedrijf binnen Europa - exclusief Duitsland zelf- een 
evenn groot marktaandeel en bedroegen de exporten naar landen buiten 
Europaa elf miljoen lampen in 1920 tegen vijf miljoen voor het Berlijnse 
drietal.744 Met het doel hun positie te heroveren brachten AEG, Siemens 
&&  Halske en de Auergesellschaft begin 1920 hun lichtactiviteiten onder 
inn de nieuwe gezamenlijke onderneming Osram. Het lag echter niet in 
Antonss aard te wachten tot deze op krachten was; hem kennende wilde 
hijj  voordien een zo groot mogelijke voorsprong nemen. 

Zijnn tactiek in deze situatie doet denken aan die van 1907-1912, toen 
dee wolframlamp haar intrede had gedaan en nog niet aan octrooibe-
perkingenn was onderworpen. Aangezien die onvermijdelijk zouden ko-
men,, had Anton indertijd geprobeerd zo snel hij maar kon - via zijn 
wereldwijdee exportdrive - een sterke internationale marktpositie in dit 
nieuwee lamptype op te bouwen. Daardoor was Philips in de licentieon-
derhandelingenn van 1912-1914 zowel door de drie van de Patentgemein-
schaftt als door General Electric als een serieuze gesprekspartner be-
schouwd.. Nu, na afloop van de Eerste Wereldoorlog, vielen van Duitse 
zijdee pogingen te verwachten de oude machtsverhoudingen te herstel-
lenn - misschien niet geheel maar dan toch gedeeltelijk. De vorming van 
Osramm was een eerste aanwijzing. Daar kwam bij: de Duitsers waren 
hunn octrooirechten ook lang niet overal ter wereld kwijt, zodat Philips 
binnenn afzienbare tijd hoe dan ook in nieuwe licentieonderhandelin-
genn terecht zou komen. En in de iets verdere toekomst kon ook de vor-
mingg van een nieuw gloeilampenkartel weer opdoemen. Hoe sneller 
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Philipss in deze overgangsfase groeide, des te beter zou het bedrijf ervoor 
staann als dit soort onderhandelingen aan de orde kwam. Tegen deze 
achtergrondd was Antons expansiedrift een race tegen de klok. 

InIn dit grote wereldwijde machtsspel was de verhouding met de Ame-
rikanenn eigenlijk het eenvoudigst. Begin oktober 1919 reisde GE-top-
mann Gerard Swope naar Londen om Anton te ontmoeten en de ge-
sprekkenn over de licentieovereenkomst, die door de oorlog waren on-
derbroken,, af te ronden. Anton vloog naar de Britse hoofdstad, samen 
mett commercieel medewerker J. H. Gaarenstroom. Vliegen was in die 
tijdd nog een groot avontuur. Gaarenstroom beschreef later hoe zij 'als 
tweee beren verpakt in een open vliegtuigje van Parijs zijn vertrokken'.75 

Toenn ze tegen de piloot opmerkten dat zijn machine er weinig solide 
uitzag,, antwoordde die dat maar één van de vijfentwintig vluchten ein-
digdee met een ongeval. Prompt viel boven het Kanaal de motor enkele 
ogenblikkenn uit. Tijdens zijn poging die aan de praat te krijgen, pro-
beerdee de piloot hen gerust te stellen met de mededeling dat ze in glij-
vluchtt Folkestone nog net konden halen. 

Gelukkigg sloeg de motor weer aan en konden General Electric en 
Philipss op 15 oktober hun voorlopige afspraken uit 1916 vastleggen in 
eenn definitieve Principal Agreement, met als kern: Philips zou de Ameri-
kaansee markt verlaten in ruil voor toegang tot GE'S octrooien en know-
how.. De partners verdeelden de wereld in twee stukken, GE kreeg 
Noord-- en Midden-Amerika en Japan als exclusief werk- en verkoopter-
rein;; Philips kreeg Nederland als exclusief terrein. In de rest van Europa 
enn de wereld konden beide bedrijven verkopen wat ze wilden en vrijelij k 
vann beider octrooien gebruikmaken. Acht Europese landen - Frankrijk, 
Griekenland,, Italië, Portugal, Rusland, Spanje, Groot-Brittanniê' en 
Ierlandd - vielen buiten de GE-patenten en daarmee ook buiten de af-
spraken.. Philips betaalde GE tweeënhalf procent royalty over de verko-
penn buiten Europa, in ruil voor uitwisseling van licenties en technische 
ondersteuning,, GE bracht haar internationale activiteiten onder in de 
Internationall  General Electric Company ( IGE), geleid door Gerard 
Swope.. IGE nam in 1920 een belang van twintig procent in de gewone 
aandelenn Philips en Swope kreeg zitting in de raad van commissaris-
sen/6 6 

Doordatt deze participatie gepaard ging met een uitbreiding van het 
aandelenkapitaal,, verloor de familie de meerderheid in de onderne-
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ming.. Om toch de macht te kunnen behouden, richtte men in 1920 ook 
dee NV Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Philips' Gloeilampen-
fabriekenn op - kortweg ook wel NV Bezit genoemd. Het idee was alle 
aandelenn Philips (minus de twintig procent van GE) om te ruilen in 
aandelenn NV Bezit. Die vennootschap gaf zes prioriteitsaandelen uit. De 
houderss daarvan moesten Nederlanders zijn en kregen het recht op 
bindendee voordracht van de directie van NV Bezit - die zelf weer het 
rechtt had op bindende voordracht van de raad van commissarissen en 
dee directie van de NV Philips' Gloeilampenfabrieken. Bij de oprichting 
kwamenn de prioriteitsaandelen in handen van Anton, Gerard, hun 
broerss Hans en Ed, en de commissarissen De Marez Oyens en Van Mes-
dag.. De macht bleef dus stevig verankerd in de familie. Anton, Gerard 
enn De Marez Oyens vormden de eerste directie van NV Bezit.77 De om-
ruill  van de gewone aandelen vond overigens niet meteen plaats; het be-
sluitt daartoe viel pas eind 1924.78 

Dee verhouding met de Duitsers lag ingewikkelder. In de zomer van 1919 
maaktenn Philips en de drie Berlijnse firma's afspraken over aanpassing 
vann hun bestaande licentieovereenkomst aan de naoorlogse omstan-
digheden.. Maar intussen waren de onderhandelingen over de diverse 
vredesverdragenn na de Eerste Wereldoorlog nog gaande. Pas toen die in 
werkingg traden - te beginnen met het verdrag van Versailles op 10 janu-
arii  1920 - werd duidelijk welke gevolgen ze hadden voor de Duitse 
octrooien,, en ook dat de geldigheid van de afspraken discutabel was.79 

Nadatt AEG, Siemens en Auer hun lichtdivisies hadden gebundeld in Os-
ram,, konden in de loop van 1920 gesprekken beginnen over een nieuwe 
licentieovereenkomst.. De hoofdrollen waren weggelegd voor Anton en 
Williamm Meinhardt, de directeur van Osram, die al snel aanstuurde op 
eenn veel nauwere samenwerking. 

Meinhardtt had daar goede redenen voor. In deze naoorlogse fase 
heerstenn in veel landen felle anti-Duitse gevoelens, die onder meer tot 
uitingg kwamen in handelsbeperkingen en terughoudendheid bij het 
kopenn van Duitse producten. Verder speelde de sociaal-democratische 
regeringg in Duitsland met de gedachte het eigendom van een aantal 
grotee bedrijven te 'socialiseren', ofwel over te dragen aan de arbeiders of 
dee overheid. Osram was zeker niet het enige bedrijf dat op de gedachte 
kwamm dit te pareren door het aangaan van een joint venture met een 
buitenlandsee onderneming.80 Tijdens onderhandelingen op vrijdag 11, 
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zaterdagg 12 en zondag 13 maart 1921 te Berlijn, en vervolgonderhan-
delingenn op 6 juni, presenteerde Meinhardt een plan voor oprichting 
vann een in Nederland gevestigde holding, die voor negenenveertig pro-
centt zou participeren in Osram en ook voor negenenveertig procent in 
Philips.. Osram zou als grootste van de twee bedrijven de meerderheid 
krijgenn in de holding zelf, maar daarvan geen gebruik kunnen maken 
omm later alsnog een meerderheid van de aandelen Philips te verwerven. 
Hoee serieus dit voorstel was, bleek uit het feit dat AEG-toplieden Paul 
Mamrothh en Walther Rathenau, die in 1915 zijn vader Emil was op-
gevolgdd als Prasident van A EG, zelf aan de onderhandelingen deelna-
men.81 1 

Welkk heil Anton ervan verwachtte, is minder inzichtelijk. Misschien 
zagg hij een kans helemaal van de licenties en royalty's af te komen en de 
restantenn van het keurslijf van de Patentgemeinschaft van zich af te 
schudden.. Maar uit het verdere verloop doemt ook een andere interpre-
tatiee op. Anton ging er tijdens onderhandelingen immers altijd van uit 
datt hij de ander eigenlijk niet nodig had - zoals Van Walsem zei: je moet 
nooitt denken dat jij de zwakste bent. Vanuit die opvatting maakten de 
Duitserss een cruciale fout. Door met zo'n vergaand voorstel te komen, 
lietenn ze te snel het achterste van hun tong zien, gaven ze te kennen dat 
zee zich zwak voelden en Philips nodig hadden, en manoeuvreerden zich 
inn de positie waarin zij de concessies en de aanbiedingen moesten doen. 
Antonn kon zich rustig het hof laten maken, zolang hij hun hoofddoel -
dee joint venture - maar niet verwierp en de onderhandelingen gaande 
bleven.. Zo ging het ook. Eind januari 1922 legden Meinhardt en hij al-
vastt de hoofdlijnen neer van een nieuwe licentieovereenkomst, voor het 
gevall  de fusiebesprekingen zouden mislukken. Ze waren het nog niet 
eenss over de hoogte van de royalty's, maar wel over het schrappen van 
dee maximum productiequota die Philips in de oude overeenkomst zo 
dwarss hadden gezeten. Daarmee had Anton zijn belangrijkste wens -
vrijheidd van productie en verkoop - gerealiseerd.82 Dat bleek toen hij 
eindd februari verslag deed aan zijn commissarissen: hij vertelde hun 
uitvoerigg en gedetailleerd welke licentievoorstellen op tafel lagen, en 
bleeff  vaag over de fusie.83 

Meinhardtt kreeg het eerste signaal dat Antons belangstelling ver-
flauwdeflauwde een paar dagen later, toen Philips een kleine gloeilampenfa-
briekk in Warschau kocht, waarvoor ook Osram belangstelling had.84 Op 
11 april stuurde hij Anton een lange brief, waarin hij deze actie betitelde 
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alss het aanwakkeren van een concurrentiestrijd 'die overbodig is... als 
wij ,, zoals eerder het plan was, tot een overeenstemming over de hele li-
niee zouden komen>.85 Hij drong erop aan nu snel helder te krijgen 'welke 
dee relatie tussen onze ondernemingen in de toekomst zal zijn'. Vanwege 
dee sterk schommelende koers van de Duitse mark was een fusie op dat 
momentt misschien niet haalbaar, en hij stelde daarom voor te beginnen 
mett een gezamenlijk verkoopbeleid, de oprichting van gezamenlijke 
nieuwee fabrieken, een regeling voor winstverdeling en uitwisseling van 
patentenn en kennis. Zijn aandrang was begrijpelijk omdat medio febru-
arii  een delegatie van zijn ingenieurs op bezoek was geweest bij General 
Electricc en had geconstateerd dat Osram als gevolg van de oorlog in 
(productie)technologiee zeker vijfjaar achterstand had opgelopen. Phi-
lipss was in dat opzicht wel up-to-date en zou de Duitsers kunnen hel-
penn bij de noodzakelijke moderniseringen.86 Maar de vaart was uit de 
besprekingenn en ook deze tussenstap werd niet gezet. 

Toenn vermoordden leden van een rechts-extremistische beweging 
opp zaterdag 24 juni 1922 Walther Rathenau. De topman van AEG was 
ookk een bekend cultuurfilosoof met linkse ideeën, en een vooraan-
staandd politicus in de Weimarrepubliek. Als jood was hij al enige tijd het 
mikpuntt van nationalistische kritiek - wat bitter was, aangezien hij in 
dee Eerste Wereldoorlog een grote rol had gespeeld in de Duitse grond-
stoffenvoorziening.. Op dat moment was hij net een halfjaar minister 
vann Buitenlandse Zaken. Zijn dood leidde tot stakingen en felle botsin-
genn tussen linkse en rechtse groepen, die Duitsland aan de rand van een 
burgeroorlogg brachten.87 Tegen deze achtergrond en ook vanwege de 
slechtee economische situatie en het wegzakken van de koers van de 
markk liet Anton William Meinhardt in september weten dat Philips lie-
verr wilde wachten met verdere besluitvorming.88 Een paar maanden 
laterr verslechterde de toestand in Duitsland nog verder. Franse troepen 
bezettenn op 11 januari 1923 het Ruhrgebied, met het doel het land te 
dwingenn tot herstelbetalingen voor de schade van de Eerste Wereldoor-
log.. De Duitse economie kwam compleet tot stilstand en de mark be-
landdee in een spiraal van hyperinflatie. Daarmee waren de fusievoor-
stellenn definitief van tafel. In maart 1923 tekenden Osram en Philips wel 
eenn nieuwe - en voor Philips gunstige - licentieovereenkomst, met een 
zeerr matig royaltypercentage, uitwisseling van octrooien en alleen 
maximumquotaa voor leveringen aan Duitsland, Oostenrijk enTsjecho-
Slowakije.89 9 
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Daarr zou het niet bij blijven. Door de problemen in eigen land en 
mett de mark werd Osram gedwongen zich veel sterker op de export te 
stortenn dan voorheen, en datzelfde gold voor producenten in Hongarije 
enn Oostenrijk. Gedurende 1923 nam de internationale concurrentie 
sterkk toe, daalden de prijzen en ontstond weer een nieuwe behoefte aan 
prijsafspraken.. Nog voor het eind van dat jaar ondernam William 
Meinhardtt een tweede poging met Philips een nauwere samenwerking 
tott stand te brengen.90 Toen Anton hier ook de Vereinigte uit Boedapest 
bijj  wilde betrekken, inmiddels omgedoopt tot 'Tungsram', liep deze 
stapp in 1924 uit op de vorming van een groot, wereldwijd kartel van het 
grootstee deel van de gloeilampenindustrie, inclusief International Ge-
nerall  Electric - maar daarover meer in een volgend hoofdstuk. 

Dee manier waarop Anton Philips het spel der groten speelde, de wijze 
waaropp hij manoeuvreerde en onderhandelde, met General Electric al 
vanaff  1914 en met Osram vanaf 1920, laat zien dat hij zich bepaald niet 
dee mindere voelde. Integendeel, in het gezelschap van Gerald Swope en 
Williamm Meinhardt was hij op zijn eigenlijke niveau. De erkenning die 
hijj  zocht, vond hij hier. Dit was zijn liga, die van de bouwers van grote 
concerns.. Zijn brieven aan hen kregen nooit het belerende, afstandelij-
ke,, hautaine of arrogante toontje dat hij kon aanslaan tegen mindere 
godenn als Cochius van 'Leerdam', Boudewijnse van Vitrit e of Ford van 
Ediswan.. Ze bleven altijd vriendelijk en respectvol. Hij ontwikkelde al 
snell  persoonlijke contacten met beide collega's, wat ongetwijfeld werd 
gestimuleerdd door het feit dat ze leeftijdgenoten waren.91 

Terwijll  Anton zich nestelde in de topliga van het elektrisch licht, 
namm zijn broer afscheid. Op woensdag 21 september 1921 deelde Gerard 
dee raad van commissarissen mee dat hij meer wilde gaan reizen en dat 
niett verenigbaar achtte met een goede uitoefening van zijn functie. De 
commissarissenn vonden zijn timing niet gunstig, zo midden in een eco-
nomischee recessie. Geert van Mesdag vroeg hem nog wat te blijven, 
'voorall  ook met het oog op de publieke opinie in deze abnormale tijd'.92 

Dee andere commissarissen sloten zich daarbij aan, inclusief Anton,'die 
hett zeer op prijs zou stellen, indien zijn mededirecteur het aanblijven 
nogg eens in overweging wilde nemen'. Erover nadenken wilde Gerard 
wel,, al voegde hij er meteen aan toe dat voor hem dan de oude tantiè-
meregelingg moest gelden - en niet de nieuwe, minder gunstige regeling 
diee een jaar eerder was ingevoerd. 
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Hett bleef bij nadenken. Hij vertrok officieel per 1 april 1922, maar fei-
telijkk al rond de jaarwisseling 1921-1922, en wel op een zeer radicale ma-
nier.. Al in december kondigde de pers de veiling aan van zijn villa Vij -
verhof,, het bijbehorende huisraad en een negental bouwterreinen dat 
hijj  nog in Eindhoven bezat.93 De verkoop vond plaats op de 27ste de-
cember.. Kort na de jaarwisseling namen Gerard en zijn vrouw hun in-
trekk in het Hotel Plaza Athénée aan de avenue Montaigne, midden in 
dee ambassadebuurt van Parijs.94 Hij werd lid van de raad van commis-
sarissenn maar liet zich bijna twee jaar niet zien op de vergaderingen, en 
daarnaa meestal maar één keer per jaar. Een decennium lang reisde hij en 
woondee hij in Frankrijk, Italië en Zwitserland, om daarna neer te strij-
kenn in Den Haag. 

Antonss zoon Frits benadrukte decennia later in zijn autobiografie 
datt de broers altijd zeer positief over elkaar spraken.'Sprak ik als oudere 
jongenn eens wat ernstiger met oom Gerard dan kreeg ik uitbundige lof-
tiradess over zijn broer te horen. Meestal heette het: "Nou Frits, jij weet 
niett half wat voor 'n geweldige vader je hebt! Zoals Ton werkt, zoals hij 
dee boel ziet, daar heb ik het grootste respect voor." Op zijn beurt kon 
mijnn vader met diepe bewondering over oom Gerard spreken, in deze 
trant:: "Oom Gerard is zo ongelofelijk knap en heeft zo'n geweldig door-
zettingsvermogenn om een probleem in de fabriek geheel tot het einde 
opp te lossen!"'95 Maar er zijn weinig tekenen van persoonlijke affiniteit. 
Hunn leeftijdsverschil was daarbij niet de belangrijkste factor, want 
Antonn kon het wel goed vinden met zijn broer Hans, die ook een stuk 
ouderr was. Het zat vermoedelijk vooral in hun sterk uiteenlopende 
karakters.. Anton was extravert en bourgondisch, praatte honderduit, 
dronkk op reis soms 's morgens al champagne, nam voor de lunch een 
portje,, en bestelde op de boot naar Engeland meteen oesters en tong, 
zoo herinnerde directiesecretaris Van Walsem zich later. Gerard was veel 
formeler,, bescheiden en op het krenterige af- wie met hem op reis 
ging,, moest genoegen nemen met een broodje op het station.96 

Naa zijn pensionering kreeg Gerard natuurlijk de stukken van de raad 
vann commissarissen. Hij bleef over technische onderwerpen correspon-
derenn met 'zijn' fabricagemensen Staal en Lokker en met prof. Holst 
vann het Natuurkundig Laboratorium. De contacten met zijn jongere 
broerr zakten geleidelijk terug. Afgaande op overgebleven correspon-
dentiee stuurde Anton hem in de jaren twintig zo af en toe nog wel een 
brieff  met nieuws over de gang van zaken, en consulteerde hij hem een 
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enkelee keer persoonlijk. In de jaren dertig wisselden ze alleen nog kleine 
briefjess uit over persoonlijke en familieaangelegenheden, na het uitbre-
kenn van de Tweede Wereldoorlog nog een enkele langere. 

Inn het begin heeft Anton zijn oudere broer misschien toch wel gemist. 
Dee recessie die rond de jaarwisseling 1920-1921 was begonnen, zette in 
19222 hevig door en ondanks hogere verkoopaantallen zakte de winst in 
zijnn eerste solojaar scherp terug, mede door forse prijsdalingen.97 Er 
zijnn tekenen dat het in de eerste helft van 1922 niet zo goed met hem 
ging.. Juist in die periode gedroeg hij zich onzeker en besluiteloos in de 
kwestie-Vann Eyk/Muggia in Italië. In juni dat jaar moest hij zijn com-
missarissenn bekennen dat het bij zijn acquisitie'Volt' in Tilburg een jan-
boell  was. Er was een voorraad van liefst driehonderdduizend slechte 
lampenn in het magazijn aangetroffen. 'We hebben de directeur ontsla-
genn en iemand van ons er in geplaatst. De productiekosten zijn thans 
gevallenn van zesendertig op vierentwintig cent per lamp.'98 Dat wijst 
tochh op te laat ingrijpen. 

Hijj  kampte in die tijd ook met gezondheidsproblemen. In maart 
gingg hij ter behandeling van reuma in zijn enkels acht dagen naar Acqui 
Termee in Piemonte, Italië, een kuuroord dat al sinds de Romeinse tijd 
bekendstaatt om zijn hete zwavelbronnen." Dat hielp niet voldoende, 
wantt tijdens zijn zomervakantie ging hij een dag of acht naar Sankt Mo-
ritzz om daar - zoals hij Petrus Cochius schreef- 'mijn kapotte poten 
elektrischh uit te laten stomen en met kokend water te laten behandelen, 
hetgeenn mij geducht goed heeft gedaan'.100 

Datt hij bovendien last heeft gehad van neerslachtigheid, valt af te lei-
denn uit een verslag van de journalist M. J. Brusse van de Nieuwe Rotter-
damschedamsche Courant. Deze beschreef een paar jaar later hoe hij tijdens de 
diepee economische recessie van begin jaren twintig naar Anton toeging 
enn een man aantrof die 'weifelend', 'schier moedeloos' en 'down' was en 
diee 'de toekomst zwart inzag, de bronnen van afzet verzand en onzeker, 
somberr dreigend, het bestaan van al die honderden gezinnen, die dui-
zendenn mensen, die zich hier toch in goed vertrouwen op zijn onder-
nemingg hadden gevestigd, - en... zélfs voor zijn aandeelhouders de rui-
neuzee gevolgen aan de beurs vreesde...'101 Misschien heeft die neerslach-
tigheidd zelfs nog een rol gespeeld in het contact met William Meinhardt 
overr een fusie met Osram. Hier zat voor Philips inderdaad niet genoeg 
strategischh voordeel in, maar het valt op dat Anton de beslissing over 
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hett afbreken van de gesprekken eigenlijk niet zelf nam maar overliet aan 
dee loop der gebeurtenissen. 

Inn het najaar van 1922 lijk t hij zijn daadkracht te hebben hervonden. 
Hijj  hakte de knoop rond de vestiging in Italië door, begon onderhande-
lingenn met de vier grootste bedrijven op het gebied van radiocommuni-
catiee over de levering van grote aantallen radiolampen, en ging voor het 
eerstt sinds lange tijd weer eens op reis naar Rusland. 
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